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Pakkasterveisiä piiristä!

Vuosi on lähtenyt piirissä vauhdilla käyntiin. Viime keväänä aloitettuja poikkeusajan toimia on
jatkettu ja edelleen kehitetty onnistuneesti. Kiitos siitä ketterille ja innovatiivisille työntekijöille!
Piirin sivuille on myös lisätty Möllö Pöötisen tähdittämä Tekemistä perheille -osio, johon on
koottu erilaisia puuhia, joita toteuttaa yhdessä lasten kanssa. Sivusto täydentyy jatkuvasti, joten
siellä kannattaa vierailla aika ajoin.

Suurta iloa tähän hetkeen tuottaa myös Kymi100 -säätiön myöntämä erityisapuraha
”Tunnetaidot nuorten tulevaisuuden turvana ja kiusaamisen kitkemiseksi” -hankkeelle.
Apurahan turvin pystymme vahvistamaan merkittävästi piirin nuorisotoimintaa.
Valtakunnantasolla MLL on ollut aktiivisesti mukana sote -uudistuksen kiemuroissa. Tästä
pääset kurkkaamaan MLL:n eduskunnalle sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamaa lausuntoa.
Sote -uudistukseen liittyy myös kehittyvä Yhdistysinfo.fi -portaali. Yhdistysinfon tavoitteena on
linkittää järjestöt yhä vahvemmin selkeäksi osaksi asiakasohjauksen palvelukokonaisuutta.
Yhdistysinfo toimii molemmissa maakunnissa, vaikka kehittämistyö tapahtuu Kymenlaaksossa.
Järjestöyhteistyön kehittämistoimista muuten kerromme lisää seuraavassa piiriviestissä.

Nautitaan lumista, ja pidetään yllä vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Kiitos että olette osa MLL-
perhettä.

  T. Christa ja co.
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Tilaa uutiskirje

Lastenhoitotoiminta

 

Kymi100

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä saamamme avustuksen turvin käynnistämme
kiusaamisen vastaisen kampanjan vuodelle 2021.

Osana kampanjaa:

järjestämme tukioppilaskoulutuksia
lanseeraamme koulutusmoduuleita kouluille, tukioppilaille ja vanhemmille
koulutamme urheiluseurojen jäsenistä koululähettejä edistämään kehopositiivisuutta ja
kaveruutta sekä vahvistamaan nuorten itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota
järjestämme vanhempainiltoja kiusaamisen ehkäisystä, tunnistamisesta ja siihen
puuttumisesta

Tavoitteenamme on myös järjestää hyväntekeväisyystapahtumia yhteistyökumppaneiden
kanssa sekä toteuttaa ammattilaisille seminaari kiusaamisen vaikutuksista syksyllä 2021. Kaikki
koulutusmoduulit perustuvat turvallisen ryhmän muodostamiseen empatiakykyä lisäämällä ja
kiusaamista ehkäisevän toiminnan tukemiseen. Koko projektia varten lanseeraamme some-
kampanjan.

 

 

Kuvassa Christa Carpelan ja Sami Halme.

 

Yhdistysinfon uutiskirje

Yhdistysinfon uutiskirjeeseen kootaan yhdistysinfo.fi -sivustolla julkaistut uutiset ja tapahtumat,
sekä kirje sisältää paljon ajankohtaista ja tärkeää tietoa yhdistystoimijoille. Kirjeestä voi lukea
Yhdistysinfo.fi -alustasta ja sen tavoitteesta linkittää yhdistykset osaksi asiakasohjauksen
palvelukokonaisuutta, sillä Yhdistysinfo.fi on linkitetty Kymsoten sähköiseen palvelualustaan.
Sähköinen uutiskirje lähetetään tilaajille keskimäärin kerran kuukaudessa.

Lisätietoa: henna.hovi@kykasote.fi, p. 0505673610

 

 

 

MLL:n kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaalit, joita voi hyvällä syyllä sanoa perheiden kannalta tärkeimmiksi vaaleiksi,
järjestetään huhtikuussa. Vaalipäivä on 18.4. joten tutustuthan ohjelmaan ja huomioi MLL:n
vinkit kuntavaalivaikuttamiseen. Seuraathan myös järjestöjen yhteistä Anna ääni lapselle -
kampanjaa, joka käynnistyi 14.1. Nostetaan yhdessä lasten ja nuorten asiat
kuntavaalikeskusteluihin.

 

mailto:henna.hovi@kykasote.fi
https://www.yhdistysinfo.fi/uutiskirje/?fbclid=IwAR3yCfYVQijW2-McB5pnxKznmLeiwFgz7sbNIX7OUW9vlH4ZKKFIvLkzpMw
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/vaikuttaminen/kuntavaalit-2021
https://www.lskl.fi/aanilapselle/


Lue lisää MLL:n kuntavaaliohjelmasta

Rahankeräyslaki uudistui vuonna 2020 ja
uusi laki mahdollistaa pienkeräykset, minkä
johdosta Lapset ensin -keräyskin on
uudistettu. Tänä vuonna keräyksen tuotto jää
kokonaan sen keränneelle yhdistykselle,
sekä keräyksen voi jatkossa toteuttaa omalla
valitsemana ajankohtana. Yhdistyksen
tarvitsee keräyksen toteuttaakseen tehdä
poliisille pienkeräysilmoitus tai hakea itselleen

Kuntavaaliohjelman materiaalit löydät Gredistä.

  

 

 

 

Koko Suomen lastenjuhlat

Vuosi on vaihtunut ja tänä vuonna juhlimme yhdessä kaiken kansan kanssa Koko Suomen
lastenjuhlia 3.10.2021 MLL:n satavuotisen taipaleen kunniaksi. Nämä juhlathan siirtyivät
pandemian vuoksi viime syksyltä ensi syksyyn.

Juhlia on suunniteltu Kekkerikamut Facebook-ryhmässä, johon toivotammekin kaikki uudet
yhdistysaktiivit lämpimästi tervetulleiksi.Toimintaohje kekkeritaajudelle virittäytymiseen:

1. Liity Kekkerikamut ryhmään, jos et jo ole
2. Pohdiskele oman yhdistyksen väellä, millaisen juhlan te voisitte järjestää 3.10.2021
3. Jää odottamaan lisäinspistä, jota jaetaan Kekkerikamuissa kevään aikana ja jaa omat

ideasi myös kavereille
4. Valmis!

 

 Lapset ensin -keräys  

https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/listFiles.do?command=listFolder&treeRoot=material&uuid=10223098
https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi%2Fac3%2Fb1yGdS%2FMTU5OTUwNTg2fDM3OTgyM3wyNjQ0MnwxMTA%253D&data=04%7C01%7Cmiisa.tanska%40mll.fi%7C3fc6a11132be48a9bf4f08d8ccfaa819%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637484724265916710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=02YQjyoV%2FZPZ7RMRvwx%2Bsqtf9D2DJkjbOpohbEH%2FmIU%3D&reserved=0


 

Lue lisää Yhdistysnetistä

 

toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa.

Muokattavat Lapset ensin -keräyksen
materiaalit löydät Gredistä.

  

Lue lisää Yhdistysnetistä

Tekemistä perheille -materiaalit löydät täältä

 

Jäsenmaksut vuodelle 2021

Hei, saitko jo uuden jäsenmaksun? Jäsenlaskutuksen tulostuksessa on sattunut harmillinen
virhe, jonka vuoksi kirjeiden osoitekentässä on jäsenen nimen sijaan yhdistyksen nimi, mutta
jäsenen osoite. Tulostusvirhe koskee koko postitusta, mutta vain osoitekenttää.
Laskulomakkeen tiedot ovat oikein. Jäsenmaksun voi maksaa ja omat tiedot voi käydä
tarkistamassa myös Oma MLL-palvelusta osoitteessa: www.mll.fi/omamll.

 

 

 

 

Tekemistä perheille

Olemme koonneet nettisivuillemme materiaalia, josta löytyy yhteistä puuhaa koko perheelle!
Tekemistä perheille -sivulta löytyy mm. puuhatehtäviä, kierrätys- ja värityskuvia, Möllön
perhebingo, mediakasvatusvideoita 5-10 -vuotiaille lapsille sekä Möllö Pöötisen talvipolun
ladattavat materiaalit. Talvipolku on luonnossa sijaitseva, rastitehtäviä ja QR-koodeja sisältävä
rata, jonka perheet voivat omatoimisesti kiertää.

 

  

 
Perhesuhteiden tuki (eroauttaminen ja Yhes
vahvemmaks! -hanke)

 

https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/listFiles.do?command=listFolder&treeRoot=material&uuid=10191419
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/varainhankinta/lapset-ensin-kerays-2021
http://www.mll.fi/omamll
https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/jasenmaksukirjeita-yhdistyksen-nimella
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/tekemista-perheille/


 

 

Vapaaehtoisten perheluotsien koulutus
järjestetään Zoomissa 23.2. ja 25.2. kello 17-
20. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
hannaleena.ahtiainen@mll.fi.

Tulevia tapahtumia:

Perhe mielessä -ryhmä alkaa 8.3.
Pikkulapsiperheille suunnattu
vertaistukiryhmä antaa työkaluja
parisuhteen ja vanhemmuuden tueksi
voimavaralähtöisesti. Ryhmä
toteutetaan Zoomissa.
Ilmoittautumiset:
noora.kovanen@mll.fi.  

Kevään ensimmäinen Eron edessä -
ilta järjestetään Zoomissa 23.3.
Ilmoittautumiset: saara.leiri@mll.fi

Odottavien olohuone -omassa
olohuoneessasi, katso aikataulut
nettisivuiltamme: Odottavien olohuone
| MLL:n Kaakkois-Suomen piiri

Lisää tapahtumia ja hankkeen
kuulumisia löytää Facebookista
Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä:
Kaakon äipät ja iskät | Facebook

 

 Tukihenkilötoiminta  

  

 

Läksykummitoiminnan etäkoulutus Zoomissa torstaina 25.3. klo 17-19.30. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Henna Karhu, p. 050 477 8444, henna.karhu@mll.fi

Perhekummi-, kaveri-, heppakaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan
koulutus tulossa 15.4 ja 28.4 klo 17.30-19. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Sanna Kytö, p. 040
749 9697, sanna.kyto@mll.fi
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mailto:henna.karhu@mll.fi
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Lue lisää vapaaehtoistoiminnasta

 

 

Kouluja on kontaktoitu ja koulurekisterin
tietoja on päivitetty koulukohtaisesti.
Koulutusten ja toiminnan markkinointi
käynnistettiin myös tammikuussa.
Koulutuksia tukioppilaille ja vanhempainiltoja
kouluihin on sovittu jo järjestettäväksi
Kuusankoskella, Kouvolassa, Valkealassa,
Luumäellä ja Haminassa. Kalenteria
täydennetään päivittäin ja viikoittain.

Tukioppilasohjaajille järjestetään 13.4. etänä
ensimmäinen vertaistupa ”Tuparit”, jossa
pilotoidaan kestävän kehityksen työkortteja
(KeKeMedia) ja markkinoidaan
tukioppilaskoulutuksia.
Kestävän kehityksen työkortit valmistuivat
harjoittelijatyönä viime vuoden puolella ja
tänä vuonna koulut saavat tehtäväkortit
käyttöönsä. KeKeMedia työkortteja oli
ideoimassa, suunnittelemassa ja
toteuttamassa joukko ihastuttavan reippaita
nuoria. Työryhmään kuuluivat kouvolalaiset
Petra Reunanen, Venla Peltola, Essi
Tähtinen, Ella Järvinen ja Ronja Salminen.

 

 Nuorisotoiminta  

 

Lastenhoitotoiminta

Järjestämme lastenhoitokurssin etänä Zoomissa lauantaisin 20.3., 27.3., 17.4. ja 24.4. klo 9-
14. Kurssi sisältää ennakkotehtävän sekä kirjallisia tehtäviä ja se on tarkoitettu 16-75 vuotiaille.
Kurssimaksu on 20€.

Ilmoittautumiset kurssille 14.3. mennessä:  piritta.lirkki@mll.fi, p. 050 4725125

Lataa ja tulosta esitteen PDF-tiedosto tästä.

 

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/
mailto:piritta.lirkki@mll.fi
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Kuvaaja: Anna Autio

      

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros)
45100 Kouvola
kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

 

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/

 

Osoitelähde: MLL:n Yhdistysnetin yhdistystiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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